
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำน โทรศัพท์ ๐ ๕๔71 8477  

ที่  นน ๑1๓๒/191        วันที่  4  มีนำคม  2563 
 

เรื่อง   รำยงำนผลกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิ 
          ชอบประจ ำปีของหน่วยงำน  

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ 
    
 

   ตำมท่ีส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรแผนป้องกัน ปรำบปรำม
กำรทุจริต และประพฤติมิชอบประจ ำปีของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ตำมกำรด ำเนินงำนเพื่อกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) โดยกำรประเมินหน่วยงำนเป้ำหมำย ด้วยแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-
Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ของหน่วยงำนในสังกัด ท่ีก ำหนดให้หน่วยงำนมี
กำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนแผนป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบประจ ำปีของ
หน่วยงำน และแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจ ำปีงบประมำณของหน่วยงำน 
       กลุ่มงำนบริหำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ ได้จัดท ำคู่มือกำรขับเคล่ือนชมรม
จริยธรรมของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 ส ำหรับส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำขอรำยงำนผลกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำร
ตำมข้อก ำหนดของคู่มือกำรขับเคล่ือนชมรมจริยธรรมของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ส ำหรับ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
เวียงสำดังรำยละเอียดท่ีแนบมำพร้อมนี้  
 

   จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 

 

 
                                 ( นายฉลองชัย  สิทธิวัง) 
         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
       ผู้รายงาน 
  รับทราบ/อนุญาต              
     
 
   (นำยชุมพล  สุทธิ) 
สำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ    



แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน 
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม 

ของชมรมจริยธรรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 
◻ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 -30 กันยายน 2563) 
 
ชื่อชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 
สถานที่ต้ัง 619  หมู่ 4  ต าบลกลางเวียง   อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 55110 
ชื่อผู้ประสานงาน นายฉลองชัย  สิทธิวัง     โทรศัพท์ 084-616-5432 
 
ผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานของชมรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม การด าเนินการ จ านวน ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

 ด าเนินการ
แล้ว 

ยังไม่
ด าเนินการ 

   

1.กำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ ด้ำน
ประมวลจริยธรรม และวินัยเชิง
บวก  

/  44 คน บุคลำกรในหน่วยงำน มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัย 
ข้ำรำชกำรเพิ่มมำกข้ึน 

 

2.ประกำศเจตจ ำนงสุจริตใน กำร
บริหำรงำนมุ่งน ำสู่กำร เป็น
องค์กรท่ียึดมั่นในหลัก คุณธรรม 
เทิดทูน สถำบัน ชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย ์

/  44 คน 
23รพ

สต 

บุคลำกรในหน่วยงำน มี
จิตส ำนึกยึดมั่นใน หลัก
ธรรมำภิบำล ปฏิบัติงำน
ด้วยควำม ซื่อสัตย์ 

 

3.มำตรกำร กำร ส่งเสริม
คุณธรรม ภำยในองค์กร 

/   บุคลำกรใน หน่วยงำน 
สำมำรถน ำ นโยบำยไปสู่
กำร ปฏิบัติได้อย่ำง 
แท้จริง 

 

 
 

 

 

ลงชื่อ    ผู้รายงาน 
        (นำยฉลองชัย  สิทธิวัง) 
ต าแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
    วันที ่5 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563 
 



แบบติดตามผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน 
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม 

ของชมรมจริยธรรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 
◻ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 -30 กันยายน 2563) 
 
ชื่อชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 
สถานที่ต้ัง 619  หมู่ 4  ต าบลกลางเวียง   อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 55110 
ชื่อผู้ประสานงาน นายฉลองชัย  สิทธิวัง     โทรศัพท์ 084-616-5432 
 
จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน     ทั้งสิ้น 3 กิจกรรม 
จ านวนกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานที่มีการด าเนินการจริง   ทั้งสิ้น 3 กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ไม่ใช้งบประมาณ 

 จากงบประมาณของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม ไม่ใช้งบประมาณ 
 จากงบประมาณอื่นๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน -  บาท 

 
รายละเอียด ดังนี้ 



 

กิจกรรม 
ผลส าเร็จ 

งบ 
ประมาณที่

ใช ้
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

ผลการด าเนินการ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖3) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖3) 

1.กำรเสริมสร้ำงองค์
ควำมรู้  ด้ำนประมวล
จริยธรรม และวินัยเชิง
บวก  

จ ำนวน 
บุคลำกรท่ี เข้ำ
ร่วม โครงกำร 

บุคลำกรในหน่วยงำน 
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัย 
ข้ำรำชกำรเพิ่มมำกข้ึน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฉลองชัย     บุคลำกรในหน่วยงำน มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม และวินัย 
ข้ำรำชกำรเพิ่มมำกข้ึน 

2.ประกำศเจตจ ำนง
สุจริตใน กำร
บริหำรงำนมุ่งน ำสู่กำร 
เป็นองค์กรท่ียึดมั่นใน
หลัก คุณธรรม เทิดทูน 
สถำบัน ชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย ์

จ ำนวน 
บุคลำกรท่ี เข้ำ
ร่วม โครงกำร 

บุคลำกรในหน่วยงำน 
มีจิตส ำนึกยึดมั่นใน 
หลักธรรมำภิบำล 
ปฏิบัติงำนด้วยควำม 
ซื่อสัตย์ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ชุมพล     บุคลำกรในหน่วยงำน มี
จิตส ำนึกยึดมั่นใน หลักธรร
มำภิบำล ปฏิบัติงำนด้วยควำม 
ซื่อสัตย์ 

3.มำตรกำร กำร 
ส่งเสริมคุณธรรม 
ภำยในองค์กร 

จ ำนวน 
มำตรกำร อย่ำง
น้อย1 
มำตรกำร 

บุคลำกรใน หน่วยงำน 
สำมำรถน ำ นโยบำย
ไปสู่กำร ปฏิบัติได้
อย่ำง แท้จริง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ชุมพล     บุคลำกรใน หน่วยงำน 
สำมำรถน ำ นโยบำยไปสู่กำร 
ปฏิบัติได้อย่ำง แท้จริง 

 

 



ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน 

 ทักษะและควำมสำมำรถของทีมงำน 
 กำรส่ือสำรที่มีประสิทธิภำพ 

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
 ทีมงำนด ำเนินกำรน้อย เนื่องจำกบุคลำกรในหน่วยงำนมีน้อย 

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนนิงานในปีงบประมาณถัดไป 
 ต้องกำรวำงแผนท่ีดีเพื่อกำรด ำเนินงำนท่ีคล่องตัวในปีงบประมำณถัดไป 

ลงชื่อ  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ    ผูร้ายงาน 
        (นำยฉลองชัย  สิทธิวัง) 
ต าแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
    วันที่ 5 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563 
 


